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Господарське право регулює широке коло відносин, які виникають внаслідок 

безпосереднього здійснення господарської діяльності або управління такою діяльністю за 

участю учасників господарських відносин, служить для правового забезпечення 

ефективного розвитку підприємництва та непідприємницької діяльності з метою 

підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання господарського порядку в 

економічній системі України та захисту учасників господарських відносин. 

Основними джерелами виступають Господарський кодекс України, Цивільний 

кодекс України, закони України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», «Про акціонерні товариства», «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про кооперацію», «Про товарну біржу», 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про банки 

і банківську діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», 

«Про зовнішньоекономічну діяльність». 

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні компетентності студентів: 

1. Ціннісно-смислову компетентність (формування та розширення світогляду 

студента у сфері господарської діяльності, здатність до розуміння  господарських 

правовідносин) 

2. Загальнокультурну компетентність (розуміння історичних особливостей, що 

склалися в Україні та за її межами в сфері здійснення  підприємницької діяльності); 

3. Навчально-пізнавальну компетентність (формування у студента зацікавленості 

у системі у засобах та методах здійснення господарської діяльності, питання їх 

застосування знань у цій сфері з метою розвитку креативної складової компетентності; 

здатність студента формувати цілі дослідження та, з метою їх вирішення )  

4. Інформаційну компетентність (розвиток вмінь студента до самостійного 

пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної  інформації в області застосування 

господарських правових норм) 

5. Комунікативну компетентність (розвиток у студента навичок роботи в команді 

шляхом реалізації групових проектів в області формування плану реалізації  

господарських правовідносин, вміння прийняття рішень  кваліфіковано вести дискусію у 

досліджуваній сфері); 

6. Компетентність особистісного самовдосконалення (елементи фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

підтримка постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання, шляхом постійного 

пошуку нетрадиційних підходів).  
 

Чому ви маєте обрати цей курс? 
Застосування господарського законодавства в умовах економічної кризи, 

нестабільності розвитку ринкової економіки, недосконалості правового регулювання 

окремих відносин та інститутів є складним завданням і одним з основних напрямків 

роботи державних органів та всіх інституцій громадянського суспільства з метою 

забезпечення оптимального балансу публічних і приватних інтересів при здійсненні 

господарської діяльності.  

Підготовка та ефективна діяльність спеціалістів у сфері господарського права має на 

меті забезпечення господарського правопорядку в державі, що ґрунтується на основі 

поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання 

макроекономічних процесів.  

Важливо, щоб випускники вищих  закладів освіти володіли необхідними знаннями 

щодо регулювання господарсько-правових відносин, вміли поєднувати їх з економічними 

особливостями розвитку держави в межах конкретного часового періоду задля досягнення 

мети ефективного управління господарсько-правовою дійсністю. 



 Команда викладачів і ваші колеги будуть готові надати будь-яку допомогу з 

деякими з найбільш складних аспектів курсу по електронній пошті, на форумі  і особисто - 

у робочий час. 

 

Огляд курсу 

Цей курс, який вивчається за розкладом, дає студентам глибоке розуміння 

систематизації успішних прикладів віртуального бізнесу та практичні рекомендації з його 

просування в Інтернет мережах. 

Кількість годин:  

лекцій — 10 

практичні заняття -  8 

Кількість годин для самостійної роботи - 72 

Курс супроводжується текстовим матеріалом, презентаціями та груповими 

завданнями. Студенти матимуть можливість застосовувати отримані знання та вирішувати 

практичні завдання протягом обговорень в аудиторії. 

 

Господарське право  / схема курсу 

Поміркуй 

Лекції   

Довідковий матеріал  

Обговорення в 

аудиторії 

Виконай 
Групові завдання 

Індивідуальні 

конкультації 

Залік  
 Практичні заняття курсу передбачають виконання  індивідуальних завдань з 

вивченням господарсько- правових відносин, їх аналіз та розгляд ситуаційних завдань.   

Виконання завдання супроводжується зануренням у суміжні дисципліни, що доповнюють 

теми, та формує у студента інформаційну та комунікативну компетентності. 

 

Ресурси курсу 
 
Інформація про курс розміщена на сайті Університету (http://kart.edu.ua), включаючи 

навчальний план, лекційні матеріали, презентації, завдання та правила оцінювання курсу) 
 
Додатковий матеріал та посилання на електронні ресурси доступні на сайті 

Університету у розділі «дистанційне навчання» поряд із питаннями, над якими необхідно 

поміркувати під час підготовки для обговорення в аудиторії. Необхідна підготовка 

повинна бути завершена до початку наступної лекції.   

 

Теми курсу 
І семестр .Для  заочної форми навчання 

 
Тиж 

день 

Кіл

ьк.

год 

Тема лекції Кіль-

кість 

го-

дин 

Тема лабораторних, практичних, 

семінарських занять 

1 2 3 4 5 



 2 Поняття та види господарської 

діяльності   

2 Поняття та види господарської 

діяльності  
 2 Суб`єкти господарської 

діяльності 

2 

 

Суб`єкти господарської діяльності 

 2 Організація господарської 

діяльності 

2 

 

 Правовий режим майна суб`єктів 

господарювання 
 2 Припинення юридичних осіб та 

підприємницької діяльності 

фізичних осіб 

1 Договори про передачу майна у 

власність 

 2 Договори про передачу майна у 

власність 

 

1 Договори про передачу майна в 

користування 

 
  залік 

 
 

Правила оцінювання 

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 

(індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною 

шкалою, повинна бути переведена до національної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (А, В, 

С, D, Е) 

Визначення назви за 

державною шкалою(оцінка) 
Визначення назви за шкалою ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS                  

оцінка 

ВІДМІННО – 5 

Відмінно – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 A 

ДОБРЕ – 4 

Дуже добре – вище середнього 

рівня з кількома помилками 82-89 B 

Добре – в загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

75-81 C 

ЗАДОВІЛЬНО - 3 

Задовільно  - непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
69-74 D 

Достатньо – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 60-68 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО - 2 

Незадовільно – потрібно 

попрацювати перед тим як 

отримати залік (без повторного 

вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно  - необхідна серйозна 

подальша робота (повторне 

вивчення модуля) 

<35 F 

   
Завдання на самостійну роботу: 

● Студентам пропонується обрати один з 14 варіантів тем для створення власного  

завдання впродовж семестру. За вчасне та вірне виконання завдання нараховується 

25 балів до поточного модульного контролю. За вчасне та частково вірне 

виконання – від 15 до 25 балів. За невиконане завдання бали не нараховуються. 

Необхідний обсяг виконання завдання складає 50% на перший модульний контроль 

і 100% на другий модульний контроль. Перебіг поточного виконання завдання та 



питання для обговорення надсилаються на e-mail викладача або перевіряються ним 

особисто.  

● Студенти мають прорецензувати одну роботу іншого студента або групи впродовж 

семестру очно та висловити свої критичні зауваження.  

 

 Теми проектів 

1.  Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 

2.  Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 

3.   Правове регулювання підрядних відносин 

4.   Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання 

5.  Правова регламентація реалізації продукції. 

6.  Договір поставки. Суттєві умови договору. 

7.  Договір про постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу. 

8.  Правова регламентація інвестиційної діяльності. 

9.   Договір підряду на виконання проектних і розвідувальних робіт. 

10.  Договір підряду на капітальне будівництво. Структура договірних зв’язків в 

капітальному будівництві. 

11.  Договір підряду на виконання ремонтних робіт 

12.  Правове регулювання інноваційної діяльності. 

13.  Договір про виконання науково-дослідницьких і дослідницьких конструкторських 

робіт. 

14.  Правове регулювання діяльності, пов’язаної із перевезенням вантажів. 

 

Відвідування лекцій: 

Бали за цю складову нараховуються взагалі, якщо студент не відвідував більш 50% 

лекційних занять у модулі без поважних причин. Максимальна сума становить 10балів. 

 

Ступінь залученості: 

Мета участі в курсі – залучити вас до дискусії, розширити можливості навчання для 

себе та своїх однолітків та дати вам ще один спосіб перевірити свої погляди на фінансові 

правовідносини Інтернет-комунікацій. Участь буде оцінюватися на основі кількості та 

вірності ваших відповідей. Питання, хоча й заохочуються, однак не оцінюються в цьому 

блоці. Ми намагаємося надати всім студентам рівні та справедливі можливості для 

підвищення власною залученості. Максимальна сума становить 10 балів. 

 

Практичні заняття: 

Оцінюються за відвідуваннями (до 3 балів), ступенем залученості (до 7 балів) та 

стислою презентацією виконаного завдання (до 5 балів). Ступінь залученості визначається 

участю у роботі дискусійного клубу з питань фінансового права Інтернет-комунікацій. 

Максимальна сума становить 15 балів. 

 

Модульне тестування: 

Оцінюються за вірними відповідями на тестові модульні питання (20 питань в тесті, 

кожна вірна відповідь оцінюється в 2 бали). Максимальна кількість становить 40 балів 

за модуль. 

  
Залік:  

● Студент отримує залік за результатами модульного 1-го та 2-го контролю шляхом 

накопичення балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент 

становить 100 (до 60 балів поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє 



арифметичне суми модульних оцінок складає заліковий бал. Якщо студент не 

погоджується із запропонованими балами він може підвищити їх на заліку 

 

Команда викладачів: 

Колісников Андрій Вячеславович. Напрямки наукової діяльності: правове 

регулювання публічних запозичень, правові проблеми грошової системи. 

Лисяк Олександр Іванович (http://kart.edu.ua/kafedra-etip-ua/istoriya-stvorennya-

kafedri-etip-ua) – лектор з питань правознавства в УкрДУЗТ. Отримав ступінь к.ю.н. за 

спеціальністю 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення» в 

Національному університеті внутрішніх справ МВС України у 2005 році. Напрямки 

наукової діяльності: трудове право; право соціального забезпечення; аграрне право; водне 

право; земельне право; екологічне право; екологічна етика. 

 

Очікуванні результати навчання 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент оволодіває навичками 

вирішувати проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері господарських 

правовідносин; знає діюче господарське законодавство; основні положення правового 

статусу суб’єктів господарювання; способи захисту прав і законних інтересів учасників 

відносин у сфері господарювання; основні положення господарського речового, 

зобов’язального та договірного права;загальні засади господарсько-правової 

відповідальності; особливості правового регулювання окремих видів господарської 

діяльності; шляхи гармонізації господарського законодавства з цивільним правом, з 

міжнародним правом в сфері господарювання, правом Європейського Союзу. 

 Вміє порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулюють відносини з 

приводу безпосереднього здійснення чи управління господарською діяльністю; 

правильно тлумачити і застосовувати на практиці норми господарського 

законодавства; 

узагальнювати практику реалізації норм господарського права та робити відповідні 

висновки; 

застосовувати знання та навички, набуті при вивченні теоретичного матеріалу з 

господарського права до конкретних ситуацій, що складаються в процесі організації та 

здійснення господарської діяльності; 

визначати межі можливого використання набутих знань із господарського права у 

процесі право творення в Україні. 

 

Кодекс академічної доброчесності  
Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного 

університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є 

ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням:  

http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua 

 Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що 

вся робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання 

самостійної роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими 

студентами, але повинні самостійно розв’язувати завдання, керуючись власними 

знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у 

звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені 

належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням 

індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залученості до роботи.  
 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

  

http://kart.edu.ua/kafedra-etip-ua/istoriya-stvorennya-kafedri-etip-ua
http://kart.edu.ua/kafedra-etip-ua/istoriya-stvorennya-kafedri-etip-ua
http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua


Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення 

духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними 

можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації 

суспільства. 

Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес 

Українського державного університету залізничного транспорту створена система 

дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, 

телекомунікаційних технологій. 

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за 

посиланням: http://do.kart.edu.ua/  

 

http://do.kart.edu.ua/

